Специалност Приложна германистика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
Семестриална такса: 300 лева (Държ.поръчка); 1131,60 лева (Пл.об.)
Студентите в тази специалност получават практически умения и теоретични
знания в сферата на немския език, немската литература и култура, интеркултурната
комуникация, както и специализация по два модула – връзки с обществеността
или туризъм. Преподаването на немския език започва от равнище за начинаещи
начинаещи, респ. от съответното изходно ниво на студента (А1 до С1).
В рамките на бакалавърската степен студентите могат да се обучават и за
придобиване на педагогическа правоспособност.
Конкурсни изпити и матури, с които
Оценки от дипломата
се кандидатства за специалността
за средно образование
По избор:
По избор:
 тест по бълг. език и литература
 български език и литература
 тест по немски език
 чужд език
 матура по бълг. език и литература
 матура по немски език
 сертификати за владеене на немски
език
Балът за класиране в специалността се образува като сума от:
 утроената оценка от конкурсен изпит, матура или сертификат;
 оценката от дипломата за средно образование.
Завършилите специалността получават професионалната квалификация
филолог и специализация по съответния модул. Придобилите педагогическа
правоспособност получават и професионална квалификация учител по немски
език и литература.
Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специалността могат да реализират своите знания и умения, са:
 консултанти и експерти по немски език и култура в местни, национални и
международни организации, институции, фондации и др.;
 кореспонденти, сътрудници, редактори и коректори в медии и издателства;
 преводачи, секретари, сътрудници, референти във фирми, банки, бюра за
преводи, консултантски бюра, рекламни и PR агенции и пр.;
 екскурзоводи, аниматори и сътрудници на туристически бюра и фирми;
 учители по немски език и литература в училища, езикови школи и институти
(ако са придобили педагогическа правоспособност).
Дипломиралите се по специалността могат да продължат образованието си
в магистърските програми Лингвистика и превод, Езиково обслужване на
туризма и бизнеса, както и в други магистърски програми на Шуменския
университет.

